


 رد رک لاسرا اکیرما رد هلجم دان خ 4۳م ب اهنععو او

 نو شی باچ سم هرات هلجم رد یصاصتخا ر وطب راب نیل وایا ریو

 ارت ومنیاد رم بشهمین زا دعب یلب حلسم رفن راهچ

 ۳ مرب ید وخهآ رمهو هدیشد نو ریببا وختخ رزاا ر
 ۳۹ 8 ی 1 ى

 ره زه ین )راز رت] رد شف :هتهزد درد هدام ناو هاو دل یک
 کر جام نیآ

۱ 9 5 
 لا یر و لایت هاگ د)دب قیابرم

 تسا هدوب هلمح نیازا سرت رثا رد نوای رم مود نینح طق» تاع تسا هدی درگ اشوا

 _س داش د یللع اعم ۳ ] بعع لمع نیا و
 نیمجأوم یی ] ۱ هحس اعو
 بیجع هتوواحنیا رو | رتانیسگذا رف شقن

 ندا سر هتنمعا باوخ قاطاب هکیاهلب هاررب ورنوم نیلیرم



 قشعرد- ؟شرثاردهک یرجامیاصا لماع «رفیشا

 تشپ رد تسآ هدز تسد بیجع راک نیاپ
 هاگ داد نوفورکیم

 وا نیلیرم دوخ هتنکبان
 همه اب هک تسیئاهدرم ۳

 ءفلتخم نانژ اب یزور هنابش

 زا یابپات هلمج اب و نخل
 ! دوشیم قمحا یک دنز نیاو

 یاس 2

 رینیتسه 3
 «انیئ» و رلیمروت رآ صوصخم :

 هاگ داد رد ور وم نیلیرم یصوص ۳ ۲
 ی وگ تسارب ء دنک و س مان 1

 ورتوسم نلیرم زا ریقب وا هتبلا
 مدش مهرکید هشیپرثه نانز قشاع

 رتعیبیحابص دنچ نارکیدقشع یلو
 تبحم و هتشادت یابج وا لد رد

 و هدنام ظوفحم هراومه نیلیرم

 ط كنا رف» 4یلاح رد هاگ داد هر تئیه زا هنحصكي

 هجنآندوب تقیتحب ینوناق موسرقباطم ار «ارتانیس
 دنهدیم شمسق دیوگیم

 هک «رلیمر

 ::تساهتش| نرو یلاممومود
 ءرجام و ددرآیم علصم زا ادب
 < لاع دور هلیسوب زورتامهیادرق

 یصوصخ ر وط د وخص وصحم یتنع

 رثومنایبابو دنکیم تانالم لاه اپ 9 ۱

 و دنکیم تحیصت ار وا دوخ مرگ و

 ازاهراکنیا ماحتا وا تیهخش یارب
 .دوب هدرک شهاوخوهتئاد بولطمان

 نانخض «دوعنابت | یک دتزمجا متسا

 هدوب هدرک ریثأت یلیخ وا رد رلیم
 ردیاکسیدور تاراپاب اتب هکیروطب
 تحاران تخس < فیشلاها هاگ داد
 لامعلزاو تسا هدوب هدیدرک یشاتمو

۷ 
 رد آهک درب مدادنا قب تارا فا ها

 ابیلیخ ناخیا طباور لاحرپب
 هکنیا ات تسنا هتشگیم تیمیمص
 او هجیتنرد ؛دنکیم جا فیش

 ردشدقالعوا نزب تست
 هرکیم علطموا یتحارانزا
 تم, فیش اما هدنکیم تحیصن و داقتنا

 دیار ایم شنزیتحا ران ب یرجامنیازآ
 هوم نیارد دوخیم مولعم ءرخالبو
 تشهزا .دصب ءرخالاب اع دژاد دمعت

 هاک هادی نوخ هوش زا رفیس مناخ ءام
 و هزادم هئارل اسب و دکیم تراکش

 مکیحوومنیاهنسیاهبوررب ینبمدهاوش
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 < دا 1 سر ایخا نا

 درک ج

 ۳ رد نرول فو رعم روم
 لب یدنع هدا هاش

 اب مسارم «

 ۱۳۳۳ تیورف ناوجن ارج
 یتتشوخش ۳ هرارب ًاملسموااب ج

 ۱ # شوپ خرس
 (مادرتسمآ ت 2 و

 عاودزازا دعد دن اش ش دناهدرک رظن راهظا ناگربخ هکر ورا

 ویا
 ۱ دراذگب راک ز هتیانمب ارام ده یناتتزجم اسب

/ 

 ۱۹۵ هرامش



 دب دجح تعل كد : الاتسا

 ناکتفهیاههیت 2 مانبیملبف دنچره

 ومنادنچیل ود رت یزاب ایلاتبارد

 املسم# رابنلوایارب

 «دوبدها وخنادصورس و اعرع نو

 هوم کر «ییآ زا ملبف نیا رد کن

 دوخ نیشنلد یادص اب یتاعطف وال

 ناگ ءاتس؛ ازنال لب اقمرد,دناوخ دها

 ترک - روباک اژاو نرچی

 نفاناعوجلصالا یناعلآ روت

 درک دنهاوخافی| یمومیاهل رز

رابعتعح ۳ رایخ)
 

 ۱ رابینپ لوصحم < مشچ كي یاه ملیفردیزابژا نیترام نید ۸

 ؛! .درف دهاوخ یزاب نشک ادورپ

 یلناتسا یلادرگ راکب ملیف
 أ كيبروک

 ییلاولاهیارب ارکیناگ دن
 دوخیم هیهک

 9 

۱ 
 شی ۹

 نموینلپلب اقملرشا را راب راب#
۱ 4 ۳ 2 7 

 دهاوخ افیا < یئایفلدالیف > رد ار لراک قافتاب ودنارب نولرام# ۱
 درج یی ا)لتسا

 درک _ كلج»ملیفرد انیدمایش,رتایو دل
 ددرگیم هیبتیو تشذگ رسزا



ِ 
 کد دتفک ما اپ ۱

 رسب مه هم ۰ و

 ۱ یارب مه لیلد دنچ اد رته

 ای>هکتایکیاد نوح

 ۰  ح هک پ ای

 ؟ بد یا 0

 ی ۱ 4۵ رجهنس

 مه هثیپ ره و هل ب دما ۵ 

 رگ دنز مهابدننا وتیمن هاگچزهلغ

 ئ

 نابزخس همه ؛ نیا رب انب

 یشوخ نایاپودن  جاودزا ۰ دندوب

 دوب اهنارج لاهدپا نز رنپ
 یلابور « تم ؛ هداس « ابیذ ؛رپچ
 مدح زا هدایز یایحو بجحزمن د

 توش هیضف نیا دوریلاه رد

 :امتم و سقشم دوبلاع ٌهلاس

 جا ودزا نیا زا ادبآ رد ربپ

 نت شدوخ دیاش
 یهایهو تافیلبتمامناپ هک تسنادیم

 دوب لاحش وخ

 نسب ار. مو تناتما زآ ریه
 هیهپ وا .دهدپ حیچ رتنیدزممچ
 تسودار شرهوشهنامیمسهک تفکیم

 یرادربعلیا ءا

 نا زا دهاوخیمیملس

 جا نینچ رک ۱ شرهوش+

 .دهدیمنا ر

 ی
 و یخ انس تشادتسدرشاهچبهتیدوج وای

 یایشن بشد سا اجمب و هتشا ذگ هناخ رداروا

 ۳ تم تدتسس تر سس



 5 ۳4 زا

 هدشبات ر«یگ رزب هابتشا 4۲ دمهنیب الاح یلحتآ رب

 هنادنمت اه. و شوخ یگ دن زدنکیم هچدن ادب 4 یبو

 تسا دز مهب ار دوخ

 , یفارم ننچ
 , دم

۱ 
 + انیمه زا فالتخا

 اینک 4
 ها یوم

 ور و هتشدگغرطاخ دناوتیمن رونه وا دنب وقت یلیپموتااب <سالک اد رب اه دنچ عورش اجنیمه ژ
 9 هیون او را ۳

1 

 شرخاو
 مش

ِ 
 تب یلیخ همقا «نب زا دعبرپپ

 سس مو ,ررب

 دژاس شومارف نیدزمیج اب ار ووخ



ُ 

[۳ 

۱ 
1 

 ۲ و ۹ 1

 یو بر

 دلو تساردناسکلا

 4 60۸80 مااطس »«_
 جراخونکشتنس ملیف

 ۳ دادرا رثو :

 بي 3 7 عمید

9 ۱۹۸ 

 ض ن ِ 1 و ۳۹

 وروم ناژ : ناگشیپ رثه لامیلول» رثا «قاعع»

 «یروب كرامس ناژ» - (نر)

 - « وژنارفژرژ » رثا « راوبدرب رس » :زا هنحصود

 ورنک د) «یک و مریپناژ»د «روسا رب مب» : ناگتشیپ رنه

 هناوبد دد شتن ردیعرف هشیپرنهود - (هناوبد رامیب

 عازن نیح

 و ؟كورتسا ردناسکلا» رثا ( ۳ دن ز كی» ؛ناگشیب نه

 ۳ ب »و «لشاپرام» ۲ شن ,لاکساب » 2 3



 - «ورانیل ومراودا »رثا «راویدب تشپ »زا هنحصدد

 یمهدرگ تک ش اب «ه راک لسرام»رثا«ینامهم هنحص» -« یروا رارژ » ( رسب وپاش ورم ) : ناگشیپرنه
 هقیامیبو ناوج ناگشیپرنهزا «ویتپیلیف»و «ورومناژ » (درمو نز)

 ور... توماس



 زادنایم اههمانژور

 کف «هزات

 هک داتفا شداب هرابکیاما دنزیمن

 هتنک واب شروخ

 : وت,یاه مثچ نم

 ۱ ی

 نآ رداهدرم یکراچیب :

 :ابز هشیمه هک تسا

 لاحتامهرد یلو دیوگیمزیچ

 زاسب اد ناشجم ناشهاگت
 قیبطت»نیایاربرکا دنکیم

 نآدخیمی :رکف «متچ,نابز ۸

 هتنخ نآ رد هک یتوکس

 دن زیم فرح مدآاب هک ی مغ

 ...مراد تسوو

 <بارشورعش# نیمزرسرسپ ءآ

 ودویزا ریش طقاح یمزرسژا یدرم

 هچابتسنادیم بوخ

 ری اربو دنک لوفشم ششدوخب

 ناوچاهرازه بارحم ششچ هساک

 یمد و دیامن تموکج « تسانمز یور

 دورف ناتسبشرد دیامنراداو
 !...دیامث هدجسوا

 دوبهدرک هداعآ ار شدوخ الاح

 قمحا «یلیجورت لارنژ» لثم هنات

6 ۳ 

 یاسر هرس ر دراک اوا یلو دن رس ذاب زا
 7 لوک توافت كي طقف دوویلاح 11

 راد شدوخ یاه
 | سن تم

 «تساسیلک زا یدزیمش

 هک قیرطنی

 ندرک دنلبتفو اههراتسوتشیب

 مشلوا؛تجاح عفر یارب <عمش
 *یننکی مدنلب دعب دننک یم شوماخار

 ارگعمش» لوا رثدراک اوا یلو

 ۳۱5 2 ناب هم تنکیم تور

 نامر | یسناشدب

 ۷۱ مدنی ت كی ظن مرنیا و

 روماردهعلاطمیارب هک یربذه دسرد
 هدرک ترفاسماکی ما وای وراب ی ,نح

 رد «هدرب رب ناتسودنهرد ابلاسو

 ملیف فورعم دنمرنه نامرا درع

 ربش هنا هیدد ثدا ح هارراپچ یاه

۳۹ 

 هسلاطم تنی گا-نامرآ »
 علطم ینادرک راک اب یراکمهو دنک

 دهاوخیئاناوت هشهپ رذهدشب زگ رب او

 رد ادا» طقفزو رماات هنافساتم دش

 4. تاهدرزآ

 تساجنپ | ردنامرآ یتخبدبرخآ

 هرادن لوپ دوک دم دفننم لثم هک

 اب رماو اپوراب «هعلاطم یارب> هک

 رسپ ؟ناتسودنه رد اهلاسا ودنک رفس

 ۲ سناشدپ مدآهچ ًاعقاو ...دربب

 ..۰ نأ رهترودزور۱ ۰

 وسیدرتسا كي یمیدق هشیپ رنروپقداض یاقآ هکدین ادیم دجال

 مهاوخیم هک درک مالعا لفاحمزا یکیرد هتشذگ هتنهرد .تسا هدرک هیهت

 ۲ تسیچ ملیف مسا دندیسرپوازا .مزاسب تملظعاب ملیف كب

 <زرر ۱۸۶رد ناربترود»:دادباوج
 ار ایند رود داتلکی

 هی تف



 ؟لصاح هچند رک هنیپ و هلص وا رد وخ شفک

۳ 
 نک وعرات ز نآ جن « یک وفر نزوس هزم

 1۰ درادراک هیخب هس ود لد هاص و ز وند هک

 ره رب ریس ری ره زا ازوم هکلم

 اس هی جیم تم

 هبرک ونآرهت یلابیز هکلم لابتدب

 یتخبشوخ هکلم و نارهت یخب
 ایم دیو ار

 سکعكياب ار «زوم هکلم) نارش
 دنامدرک قالطا هنیمهت مناخم یسکس

 متاخاپ < رو میدرواین ردرسام

 ایآ  دراد یاهطبار هچ هنیمآ

 ءاشزا كن رز

۲ 

 مس هرم
7 ۱ 7 ۳ 2 

 ریو رب ریو" ری رج رب

 7 ۲ هم و یر ی دی ی یخ حد مب

1 
1 

 

 ی
 دتلامیم

1 
۱ 

 ات
۱ 
 رج جم 6 1

 طنفا> رعشو كن راس تفلک

 هوا تنگ سو عن یاب ناف هک
 قارب و ریج یاحب یمیدق +رثه كفراس

 یدنچزا یپ ه دنا
 دی وگمم تان

 هچامشژاو .دیسوبارزآ هحفدودو د

 هناقشاع تامه و ظفاحرمش۸ شباهتفلک ورک وب
 روشنی و ونجم تعامجا ءرح مهاپنآ

 ۲ و :
 ام هه اباپ هک منمارتت

 مماوقازا یکی دینکعدب نایخ افآ

 دادپاوجوآ . دیسوپارت هعفدود ارچ سپ نوطیشیا - متفگ

 !..دوب هنقوو یشراقس هما یارب بوخ

ازن یدنهترهش_هللا حرف زومآ شناد مان
 

و دیسب ونب نأتدنم رنه تسودب یاهمان
 شک طالتخا وا اب

 را 7

 هوکیم <دنمرذهان» ارونعیبو دنمرنه اررتهابمدآ هتسا یبوخزیچ رنه هک ت سا رکشآ و حناو هتبلا

 هبامنا
: 

 هک یک هشاب قلحتو ابرزا یزاعو تقیقح دیاب تسود .دنادنخب هکن آهن زوج

 را هاقتا هینج هک یناوخیم یاهلعتمرگا تروصتنا رو ور ی
 1 هسرگ  تروجتیارد تسینوت تسود همانیمرته يادخ اردو ییوگيم یلمت

 .دلاو#
 ار تب ویع هک رادپ نا فورصم ار ش مسو نک توام هک

 وم ۱
  م !ز شیوخ یمسو نک توانق هناقمنم وشب یلابع هکنآ یاجب ت

 یوشب یلاپ یاجب درادار ترنع .تسامناخ دوجورد زر کس

 ؟زومندروخب»دایز هقالع هلسارب
 روب زمهلچم یاربار یروصت_نب#
ار هومنب وقف بیع نوچ هنیئآ  تساءدرو آ شیروان

 9 تس

 رج تیرق او یوعتدرگب اه نیآرب نیا دیار درد

 هعرورفمينکیمروصت یتسح هچنآءزجار تدوخ وترگاو دساتشیمنارت هوتزا رتهب سکچیه هک ن ادبو ینک عقب
 1 نم

- 

 یسرب رها یرتیلاع جرادعب :هراذگ دهاوخن .نوخرورف اجنیاو
 <تساطخنتسکش هنیئآ نکش يزج

 ۲ ۰ درک اوهلیف هک زوریپ دنسیماش



 بملیفدوشیم هبهقزو ر یف سی

 یکسا ٌهتحص دنب

 رازه هاجنیغلبم هکیلاحردو هدومنتلمع

 اهر تره لقازف. یاب علاقاا زا رک طساوا رد

 یارحبلس مادقا زی شیره لات
 ما هدننک هیبک تدحو یافآ یارب نوک | و:تساا هدونان دوخا یتیع

 ابلیفزا یمین اربز

 مناخ دوش هیپت دباب هث

 ( قیاس یدوسا ) ینام

 زا < لج لاعسآ : هدمآشیپ یلکشم ظاحل ن ۳ ۳
 راشبا قباس ةفایف مین رد و هدش هیبت ن رگید ۳4

 .عشاد دهاوخیتوافتمو هزات ٌةفایف لا ینابیش

  دیدج ملیقرد
 ملیفود رگید زور ۲۰ ات - نایخیچاخلوماس یافآ رابطا قبط

 4«نینوخیاهبلرب هسوب 2 یلوا .تفر دهاوخ نی رود يولج ناشیا طسوت
 یاهبلرب هسوب 2 هک دراد مان؟دنتشاد تسود ار یکدنز اهن > یمودو

 دوب دهاوخیگنر <نینوخ
 - ودره رد یلو دنتسین مولعم زونه ملیف ود نیا ناگشیپرثه

 تشاد دهاوخ هدهمار لوا لر ستایزاز نرپا

 نویسیمک فرظزا - ریرانس بیوصت زا سپ ملیفود نیا هییتراک
 ؛,سناح . هدرگیمزاعآ

 شوروخ و یمراص

 فلتخمیاهتمسق روسناس

 ویربذپآننا ربح همطامب راتهاتک

 مر راهانک همه ملیف زا هنحص كد

 همه ملیف ناک دننک هیپت هب «ملیف
 روکذم ملیفیاربهک سوصخب ؛دروآ دراو

 ناک دننک هیپنُهیکراک یاب تقیقحرد یرجامنی | ؛دندوب هدیشک تمحزیلبخ
 . دوب ینیعم هشقنیسراف یاپملیف

 لته سالاب هرابش 1
 7 ش

 و هدرک هعجارم امب ناگ دنناوخزا یدایز هدع هتشذگ هتفهرد

 ؛دوبن نارک ا یورب يسمک تدم «لتهسالای هرایشت آ>هکنیا تلعزا
 زا تسین مولعمزونه هک یللعب « میدرک قیقحتام هکیروطب ۰ دندیسرییم
 دنچرد اددجم ملبف نیا یدوزب ایوک و دش یراددوخ ملیف نیا شیامن
 .دمآ دهاوخ هدرپ یوررب تختیاپ كرزب یامنیس

 باس رخالاب هکدوب یئرودک

 - رلات دنمرنه ودنیا یئویدار دیدج

 تسک رابم هللااشنا
 میاهدرل ادیپعالطا هکیروط

 یرضعج یلع دمحمروپشم دنهرنه

 ویدا ررداردوخ یرنه دیدج تیلاعف

 هعمج دوب رارفو درک دهاوخ عورش
 زا دعب مینو كب تعاس هتفه نیمه

 ارجا ای )دنیامنارجاار یفیامن ربظ

 یاربیرفمج هک تساجنیامهم, (دش
 داژربممناخدوخ یثویدا ریاههمانرب

 ویدا رمادختسابالبقیو هدرک باغتناار
 دنامن هتنک ان ..دوب هدمآرد ناریآ

 زاد ربدزا یرفعجیاقآ ودازرهممناخنابم

 ؛درک كيدزن رگیدکیابار نارپا
 . یرنه دیدج تیلاعف

 ًاریخا ناربت رتابریدمالاورتک د
  تساهدرک عورشار یدیدش تیلاعف
 و ناهفساب شریخا یاهترفاسمردو
 ره ردص ماحرادوشمم هدینشزا ریش
 . ناهاپسرنات ردهک یلابفصا كمن اب هشیپ
  ؟ندزجم»و دنک یمتبلاعف ناینسا
 هوژبدرمیم رسب زا ریش رد نونک هک
 اههمانرب ردات دمآ دنهاوخنآ ربتب

 .  ۰ .دننک تک ش ناربترتک



 : یو رات رد رگن دی هملک دنج

 نایفط جی

5 

 ماحن|

 نارهترت ات لیلبمت "
 نلاسهتشذک هتفه هبنعن ورزا

 لیطعت تلعدشلیلطمت
1 
 یدیدش عازن ع

 ۱۳ ی هر

 گل
 ارجترف آن موپ

 ویسمرا 9

 ربدموناکشیپرنه ضعب نون هک
» 
 تسا هتسویپ عوفوب رت ان یلخاو

 داتمئاخادتب | هک دشیم هتک

 عازترت اق یلخادریدم یسواکیافآ

 ناحشیپ رته زا یثهدع و

 دناهدش| رجام دراو یو یرادفرطظب
 تایغرو

 د* روب رمرت از

 دام هک یتین نسح اب تهج نیدب دنایب

 ؛«میرا دعا رسطوب رم تامافم جام یرا

 1 رو فسأت نای رجنیا

 و تسویپ عوقوب الاورتک د یافآ

 : تسا لیطعت لاحردرتاتت الف

 دددج عیلیف
 ریلی وی مادقا یجاب یاقآ

 دا در مچ ورک

 دلم
 ریز

 ف

۳ 

 نیسح یاقآ ارت آی وب راتسهک هدومن

 یریسم رک یاقآ و تساهتشون یندم

 قسح شخب تیاضر یضوپ دنکیم یزاب نآ رب

 بشکی ورا زه

۳ 

 ص3 ِ

 نآربا نوبزبوهلت توعد قبط

 دبرق نسحمپورت هدنب آ یاهاتهزا
 نوپریوهلت رد اربشکبورازه سپ

 راک رد مانپ ینادئمرته هکاجتآ ات

 و :ذتتنا هاو تل ملقب هر

 «لبیک »نوچ یثاثاوت روتک آه ساخ داد دنهاوخ شات

 3 اار ت ام رهفلر 7 َ
 هدرگ افیا ار ملیف تسخن نامرهفلر زا یدایز هدع نوچ

 نیعردوراوتسا یسراقب نایفط ,تسا 7 اه رنزا وخ

 تناماتیاعر اب یتسودو ناور لاح اه زیزع ناگدنناوخ

 روپهاش > یافآ ام تسود طسوت  اهیضوبدناهد کل اوئسنهجب عجاد

 .تساهدش هدنادرکر ب <یزورهب ميمستنوچ میناسریم ناغیا عالماب

 سکرهیارب هرثا نیا هملاطم  بلاجیاههمانرب نشج یارب میزد
 امزات

 مسی

 !ووشیم دو هراو «باجتسم»

 تاعیلیتلف ریدمروتسدب هک یلک تا رییفتهلابندب

 * «نیریشهصق كي ندیتش قاتشم هک حرط لرتشم میهد بیترت
 رد نایرپ یاهارجادژا یتشذگ رس  نادنم رنه كمکبات ممتسها#
 جرمو حرهو هربلد  یگتفشآرع لتلجم نهج كي میلاوتب یمارک

 یرورضوهدیدنسیامفاو تسا ینونک هتفههسودات, لای او ميئامنراذت

 ویدار یاههمانرب یارجا هوجنرد نایلیمم یافآ بانج

 -باجتسمنیدلا امک < رکتبموقوذاب ناوج# هدمآلمعب

 یاههمأترب# و هدرف عورش ار یدیدج تیلاعف هوعذلا

 تسا دوشیمهداد نآ بیترتر دوخنیشنلدهویشو نیریشو مرگ ایباب ار «ویدار هعمج

 قو تب طوتمدصرددص هک .تساهدیشخب یاءژان یورو كنر

 ۳ . .دشابیم لات اوج نیا یارجا نسدو
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 ار!شوروخ مناخ

 رکشب یلدم نم دیهاوخیار

 یمان هچابا رابشهک متفر ورف
 هک احن [اتا رب ز «منک باطخ

 كد زور دنچ رهامش منادیم

 ! دناهدرک ضوع «مان» راب

 هبناتیاپ «یدوسا» هملک اب

 مدرم هب و دش هدیشک نابم

 تشذگن یک دن [هدیدش یفرعم

 یدوسا رگب هدیه رک مالعا هک

 « شوروخ »دیاب و دیتسین

 مدرم زونه ؟دننک ناتباطخ

 وخ مه مسا نیا اب تسرد
 دیدش هک دندوب هتف رگن

 !«ینابیش یرخف»
 ثیاژا شیب مرآ ودیم| .تروصرپب

 وگیتس

 ددرم یک دنزرد و دیشابن

 !:دشابامش تباثو یعطف مان ؛یرخا

 امنیس هراتس دازآ نوبیرت ,هتفهنیا

 نیاناد دوخیم هدریم ام تسوب

 دی ریگیمرا رقیمدرمرب | رب رد قیرط

 اتلاغودنتسه انشآامش مان ابهک

 و رت انا هنیمز رو« ارامش یاهراک

 دناهدندا میس

 نوفرکیم هکنآ زا لبف یلو

 ؛دیریگ تسدبار هازآ نوبیرت نیا

 دوخ بلاطم مه ام دیهد هزاجآ

 حرطم ارامشتاماهتاو مینک نایبار

 میزاس

 امشنم شو روخ مناخ

 یگ دن زهوحن تهج ود زاا ر

 « یرنه شزرا و یصوصخ

 .منادیم مهتم

 [۳۳ نا شور وخیرجف

 .دوب هدش رادبدب
 ۶یراژاب ۴ ۳۹ لاحنیعریو دیهد شیک

 ر ره نب راد 1 رت یر :ناتره وشآ ریز
1 
 شاپ مه را بحوم ووش مدنایامن ؛ ناشیپ

 ریاق ؛دیا نیا 7
 رکفتاوحت # زر زراارچ و مرراا رچ؛ تسایمارمح
 ۱ تسود ارامش هک یدرم

 و تش ِ ِ
 نیفراعذوخهداوناخکد رب | وتلاصاب

 دش مقام

 ی رنهطیحم می وگب رتهب

 رییغتا رامش قالخامک مک ام
 یحور تاریبغت نیا تاژاومب و داد

 ؟داوناخب دیتفرگ میمصت ؛ یفالخاو
 دلرت ار ناترهوش « دینک تشپ دوخ

 دوخیارب یرگیذ یکدنزو دیئوک

 دیه د بیت .

 ةهحوبحب رد دنب وگیم

 یگن ر مامت یاهسکع هک یمایا

 تالجمدلحیورو تشپامش

 ناتمان ودوب هدرک لاغشا ار

 ریظن یباتلا و ندوانع اب

 شوگب «ناریانرول ایف وس»

 یسلخاد یگ دن زرددیس ریم

 درک لابقت-اامزا یئورشوخاب« متفر ناشا زنمب ربخیب

 دنچمتسهنامی اهسابل ندیشک وطا لوغشمنوچ تفگ و

 مامت همین راکات منیشنب راظتن اب یلاربذپ قاطارد هقیقد

 درک لوبق منک ضوع ارلزنم سابلومهد ماحنا ار
 امهردو لزنم سابل نامهابات میتساوخ وا زا طقف

 دیلامرفیم هظحالم هک میریقب وا زا یسکع ندیشک وطا

 9 ۰. توام



 اتیاهرات , دیاههاد تیسن ناتدوخب هک یباقلار

 تق دان یلو دش تحا ران
 جسم سس +

 دیتساوخن ودم آ زیچان ناترظنب < وب

 تقرتییوا سدقم تساوخاب ماکمه

 تاماهتازا یکی - نمرظنب . دینک
 عوضومنیمهتسا درآ وامشب هک یک رزب

 تسا هنوگچامشع افددیددیاب دشابیم

 دن را ههدیقعیعم>- هوالمب
 روش زا 41 زا لبقاهش

 صخشب دب ریگب قالطناتتباس
 دی دشدنهقاللع یرگید

 تابجومتقیقح رد هقالع نمهو

 ار ناتیک دنر ندش هذیشاپ مهزا

 درک مهارف
 تسا حیحصامش رظنب اب آ

 «هشیب رنه»4؟ن آ ول و.ین زگ

 و هقالع ینانایرج ریثات تحت دشاب

 باسدوخ یفرعو یعرشرهوش یار
 کیو ۵ 6 وه 5 دم یئاعدیمایو

 ؛ دوش

 2 ی
 صوصخ :ود ا سوروخ ما ۲

 یدایز ,تحبص ابن یاخاد ید
 رهمنکیم ساخانم درک دوشم

 تن شور قو تماما مو
 شعب لاحنیعرد هک دی ایم ناینبیرگید

 دهدینن |رنآ حزه ءزاجا تا

 م دتسه مهتمن تلتم تاهجرا امع

24 

 ها

» 

 ۰« نات راشرو ن

 درک هجوتامنانخسب

 دنتسهمورم :داک دادنیاتاضق

 اربتیسن دنا وتیمنعبطلاب هک یمدرم
 دنشاب هتشاد یصقب و بح - امشو

 ۱ رنهشررا ور وم رد ؟رنهشزرا اما

 : امش

 -یمناتدوخ- سل رهزارتبب
 ره ملام امش دورو هوحن هک د یئاد
 کت آرالنق تسا هدوب هنوگچ

 : هننیس امشزا یثهدنژرارثآ مدرم

 یعدمهدیدرگ اپب یلاجنجوراجرابکی
 رتسهناریا < نرولایفوس2ه5 دیدش
 یکنو ریثو یگنر هّدعتم یاپسبکع

 اخادودلج یور بشو حبسره ابش
 تسداب - درک رپارتالحف تاحفص

 یاهباحهلسلس كيیورو تاعوبطم
 تسدسب یناوارف تربش .یتراجت

 صوصخب هر ومدنچ رد و مرک تبحصب عور ناجیهاب
 وا تخس هک تاعوبطسب وا یسانشان قح هعباث هراب رد

 دنار یخسدوب هدرک تحا ران ار

 تیقفوم تابجومترهشنیاو دیدروآ
 ءدرک مهارق ارامش یافمب یاه

 4۳ دنتهدتعم :یهدع



 ملیفزا؛ادکجیه هکتساملم

 تیففومتصاوت دنه|وتنروب زم ی

 در دهادج شوزف

 دیقفرواپ هک هکیلاههنحس هیلک

 هدیدرک فذحملیفزا هدضرهاظاهنآ رم
 هریخو«ونشاب یاههنجس رجب «تسا

  میظع یاهدربنو اهگنج هدننک

 -ملیفوهیپتدنبوگییم ملیف ناک دنراس



 قدس ین 0۸/3 ۲

 تا همیار زا یک نانو با ما

 تک رشذآ رد قیالو هقباساب دنه ریه تر
 رفگاو تربارو یسیرترسنپما

 ناتسهوک ملیف یاههنحص نیرتحیهمزا یکیرد



 تل وبه یرووا و ک
 یر تحت

 :دهدیم باوج ۲ دب راد هقالع هچپ م» بیم یرددا را

 دهدیم باوج

 یهلیف < مررد تالیظمت >

 شی وخ دادعتسا داد هزاجانوب هک دوب

 مهد روریاز

 مسرپوم

 رسنات داوخیءن نانلد
 

 ٩ دیدرب رب
 لماتنودب یلو « دنکیم مخا

 و دی وگیم

 ارسم هشیمه رناتت . ارچ -

 ؛ نیا دوچواب  تسا هتخاس نوسفا

 زینیهاگهاگ و منکیمن اهر | رامشیس

 .منگمم.تک رش هفلتخم ثاغیاملرد

 : مسپیه

 از يئاههمانشو امن پیت هچ

 4٩ دیهدیم حیجرت

 دهدیم پاوج
 :اگامسالک یاههمانهر امنزجب -

 .متسمل هقالعیب زین یدمک یاهسپهب

 ؛دبوگیم هدنخاب یرو وا

 یلبغ یدش قاچزا یم
 1 مسرتیم

 راا؟یژیژ» ؛ماهدرل یزاب لاحب ات
 اش هدرب تنوک

 ؛مپوشهم تل اسودره اجنیارد

 عدرشزابو مثربم مراگیسب یکبنم
 متکبیم تبفصه

 کب اهدزاسنب
 ؛ دسانشا ار تسورپ هک یصخش»

 ۱دیففاومایآ 4۰ دشاب هدنز دیابن

 ارشفارب یاهمهچر دنزیم یدنخبل
 باوج ودزودیم نه تن یاههمک دب

 3 دهیم

 ار اهمدآ نودب ياهلد نم
 مرادن تسود

 ! مسرووم

 ۱ +مسانشم ارتسیرپ ابآ "

 ۱ دیوگم
 مامل نم ؛ لب هنانخبشوخ د

 یحلو مسانیوم از تننورپ یاه لک

 + مهدوم میخ نت.اناف سافوت
 !مسریبم ؛منگ لمات هکنآیب

 و هه امهزارکا
 باختن اون هوم

 دندیعار لاحو هنشذک هلررپ

 یلیخ < نیدنوا 9 رب یزاب زا نم
 هک یسیپ نیرتبب یلو ۰ هدرب تذل

 دج ( ر هار هنه رب یاپاب کانمن یاهنمچ یدب

 ی !اضیسیوت ت
 00 یی ازت مادکز دیک

 از یلاحش



 :دی وگیه و دوشی« تحا ران ؟دب اهد رآ هب رآ لاحب ات اب آ م-ربیم

 ارم یهاگ اهل د مه یک ریدرد -یسورعز ور + هلب

 !هتخا دنا هب رب

 !وردناکار زا هک تفگ وا
۱ 

 سس ی ی یا رک را را



 ]> : ناتساد یاحناات

 برسم رسم رحم
 نادنژتاماقمدت|هدوب

 ی

 2۳ نر 22م

 و هتخادتا اللب یا هناش نم
 متنفک

 اه اس زاد اقا تلاوت
 نیا رد دیاش و میدوب روخلد مه زا
 نامدوخب ار قح مادک ره یروخلد
 هک دوشیمن لیلد نیا یلو میدادیم

 اش یوصع « )هاب هد
 «نابرق هدوب نیا یروخلد زا دیاش

 هدشابوت ابيح تسا ندمم -

 متفگ هملک ودرد نم دمدصوابنم

 تی
 ولجبیک دنا زیم یور ناورصس

 روطنیا ارچ متادیمن اما . سیوراج نممشچرد مشچ هکیلاحردو دش مخ
 ِ ژا كئر . یاهدش هچاپ تسد

 «یسریم رظنب هتفشآ وناسارهو «دیرپ
 غالطایلمهنینچ تازاجمزا مهدیاش
 ارتباصعا لرتنک روطنیا هک یراد
 یاهداد تسدزا

 نيا تازاجم نابرف « هلی
 .منادیم ارمرچ

 4 ,دیدوپ,دش

 رب ار یکچوک یاهویف دلج
 دوشک ارثآ

 مریچ « سیوراج اجر رد واست دم
 مومعتازاجمنوناق ۰ هدامزا
 ك :ینادیم اینرفیلاک تلایا

 ررادنیموزل ۰ نادرف هلی -

 دوخ قیفش ناراکمه زا یکیا قافتاب مه <یرک سرولد مناخ
 ناتبمازایٍرک سرولد ؛ تسا هتخادرپ تحارتساب هنازورراکماچنازا دمب
 ث یلیخو درک بسک تبثورعمو تربش دوز یلیخ هک دوب یراکهزات
 تمحف > لاکیزوم ملیف رد اریو "شیپ یدنچ ؛ دیدرک وحم اههرطاخ
 نیصحت < متنک هلب |رچ»رد ارشایئامنرنهزین یدوزبو دیدرک هظحالم
 ۰ دراذگبرانک ار یگشیپرنه ادراد لایخ « یرک . دومن دیهاوخ

 ۴ کون
۰ 



 جراخ قاطازا هتشک رب نمو جراخ قاطازا هتع

 یسطی میاپارس هکیلاح رد

 کف لمع نیا تالکشمو تاناکما

 نیامدیموفیمهک یزیچ طقق ؛ ملکب
 ورا نافرزا دیابت

 .دومن مپم میاربرکید نآ یگنوکچ

 نآ ردهک یاهشیدناابنت 01

 1 توقیک دننمب یدیماانو

 <نب2مردارب متسنادیم هک دوب نیا

 نادنز زا جراخرد< تور مدزمانو

 هب كمك رد دنراد تردقرد هچرهاب

 رددنچره «رکف نیا و دنرشاح نم
 هجاوم نآاب نم هک یرطخ لباقم

 نس دوبل شیب یزیچا هرذ مدوب

 ؛ دادیمدیماو یمرگلدیک دنآ

 نم هراها عقومینعی «ربظرس
 ٌةطوحمهب |رمدوخ ناوارف هلجع اب

 هطوحملخ|ورودس «مدناسر نادنز
 رنقنآ یدورو هک رزب رد رانک

 زا مدوخ لولسمهقیفر ات مداتسا
 كيرابو دقدتلب یدرم ۰ دیسر هار

 و تشاد دیفسیاهوم هک وب مادنا

 تدوخالتمای «یشابهدینش دایزرارف

 لقا ال ین راپچ - هس زارف دهاش

 ؛ مدروا ر

 مه یکی « مداد <لآ 2هب یراگینم

 ات مدنامرظتنمو مدرک نشور مدوخ

 *دنک تیحسهب عورش
 راکیس هب یقن هس ود «لآ»

 : داد ناکتارشرس دسو هز دوخ

 ؛تسا تسار - دهاش و

 ینایندنزم|هدید؛مهدوب تانای رجوی

 هدشبوکخیم یاههبمج یوت هک ار

 یوصت ار ناشدوخ «دناهدش یفخم

 یعس « دناهدرکاج نویماکروتوم

 رارف اتش اب جیلخ هار زا دناهدرک

 هک یصقوم مه هعفذکی اب 4 دننک

 یاه نامتخاسزا یکی
 | تصرفن ننک مدافتسا افشاو تاو تفرگ 0

 اهمزاپ نهآ ریزیکناوج دنتخیریم

 ار وا زیر هدرخ وزج هک دش یفخم

 كسی ؛دنرس نوریب نادنززا مه

 یخیشک یابلتقو كيمهرگید ینادنز

 رداردوختساوخیم و دوب هدیشوپ

 ارصدردو لکشم هک متفادرد

 (مادتان)
 مییور « دنک رارفو دنزب اج نادنز

 تا زارفیارب مراد هدیفع نم هتقر 1



 ررشیقاو یصتورهجوت د

 زایتمارثک | دح ناسانش
 ؛ رثدراک ۰ تسا هدرو
 تصش - هاجنپاتهل تنهای

 ؛ یئاوج تسناوت دهاوخ مهیگلاس

 [15 حا ارشیوختوا رطو ی
 نیرت تبحص شوخ

 ةراتس «نوسیل [نوج»



 اظنا رایتخایب
 هک دنکیم تبحس حبلم و ك

 خ هجوتم ار همه

 هوا تهوپ گرخ یافت
 نیل رت زیگناتوهش

 ۰ دلیفسنام نمح »



 تثشف ونیرتابیز هک دن راو

 یی رد ناه نیرت ۳ ِ سا

 * تسا«ررتانال» هب قلعتم ؟اد :
 رخ ۲ ۳۹ ۶ 1 3 4۰ 4 3 ح نیرتناذح

 سین و وطن ول رت دا ذح 9 نیرتابز
 تا جغ >وک ناه رولیت تبا زیل (هب قلعت ه

 اهقاس نیرتایز و هاگی ررط« نامش
 نثر نیر لات شوخ

 كاوت میک دیدرتالب دووبلاه

 شوخ و هاتوکیاهوم
 « نروسه یرووا» تلاح

 یقاب دوخ تیمهای زونه

 + تسا

 دنراد هدیفع ناسانش یلابیز

 دینک رتهاتوک هچره ار ناو

 ,دندنسپیمرتشیب اهدرم
 هکتسا یسک نیلوا نرویهبه

 داد عاور ملاغرد ار یاهبرگ وم دم

 اباهوم نیرتلاحشوخ ناونع زونهو
 .دراد_قلعت

 کددوا یاهوم یاهوبق كنر
 "فا شپ زا شیب وا یئابیزبزین
 تسا

 .  اهشادآ نیرتهب
 دقتلاوت ناسانشابیز تیقس

 ۲۱ دروخیمن | زورما دمبزیتو

 ؛د# نداد هولج ییبطو ْنگ دایم
 4 * تساهجوت دزوم شیب

 !دماور » ظاحل نیا زا

 3 زا شی # نامش رف

 دایتمایدوویلاه ناگ راتس

 * تسا هدروآ تسدب
 طزوطب | رتبوخ یاهورب اوا

 2 اکرب یاربو هدزک اهر

 ۱درییمراتب <لمیر»
 هئارب ذدر «كنیملف

 رباختا هداس یاهگنر زا ۳



 درب 1

 اهروت رت۷ نق
 ]1ددو ۳دی یمن 1عصم1

 >) كنک كنه "4نام رحم را رسا ٩م 0 0 ۵۸
 متسیتر ! دن ادوب (یئانج) تشحو یوسب مدق

 کن هاکدرازدا و ۰ هدننک هیبت تنک ت

 زت رب لئوماس - بوخ
 ۱۵۹۵۸ربتک - هتیقد ۴
 یزیک .یراب یج
 یفق .رولیت یلدویت

 انیلق .زیاهنوسیل آ

 1 * اع 6:عها ۵ 6 ۷۲دمع

 ۱۹۵۸ رسما و .هتیقد۷۵

 نله .رلیمنیلاک
 یناج.كاب رو زا راچ
 ثكبام .رولیت دور
 یلیل .ودنا رب نیلسوج

 یصوکحم شقآرد « سیوید ۱۷۵۱۲ ۷
 یرسهاب الاح هک دوتیه رهاظ (ما رد ولم) هل كس

 نواربینوت ) شرسپو زیاهنوسیلآ زملیف لاک ر -سک وف
 یکدنز یمارآ هعرزمرد (هلام۱۲ ماس نادرک راک هدننک هببت

 ۳7 مسیج فورعم هشییرنه ودلیفربت
 مدیو نلآ.بوخ یملیق قافتاب ًاریخا هک , سبوید
 و مکویم مچ اب و هفر زد نهی ایمن یا ۱5۵۸ هئوژ - هتیند۴ لاک ریارب<لمتعمزس» مچ بک

 د .زلیم ناج مدیونل [ .دیدلباق دوجوب ار شزرا اپ _ماردولم نیا
 مورف .رک راپلیسیس ۱۵۵۸ هیدژ-هتیقد 5 دناههریآ

 املآ ؟دشتیب رت كس كي«سنر#) 1 «لامک *یتاع وی هاگش -نوسیل [.سی وی د:میج دوجوژ| ؛ریخا ملیفرد هوالح
 یگتر یایسکع نیوتهزات و امنیس تالجم نیرتیب یئامنیس تالجحو ت ۵ تساهدش ه برتهزات یورف رب ینوت .زیاه 3 دسامدش هوافتسا ری یتهابو سال لانروژ یحراخ تاعوطم نیرتهژات شورف لحم نوار زوت ۴ 8 ی :

 نارهت كيابیورب هرلوبناتساءار رابچ, امش بوبحم ناکشیرنع [ 88_92 8 8 8 و 9 8 8 98 الگ ۲ بنات ۱ ۱ ۲



 نوچ

 سفنهزاتو لاسف ناناوجنیرتروشرپ
 زا یکی هک 5۳ یالاتخ انهاپ و تسا

 تسنآ للدم درو آیمدوجوب یرگید

 هکزاریز دشاب یه کنار تق

 هجوچیپبار هقباس ایدتمرنهنیا راک

 ودرگ هصالخر تخم

 سن وا ددعتمراثآ رکذ هب اقا
 تسشیا .تسین هدیدنسیو هدننک عاتقا

 یرصتخم حرش هب طفف اجتنارد هک

 «نآ راکبیرفا هن راک ملیفنیرخ آ هرابررد

 ناناوجیگ دنزتالکشمولئاسم هک

 دهدبم رارق ثحیدروم ار یژورما
 مينکیم افتکا

 هک ی ئاهیتشزو <ناراکبیرف»

 نامه هب ددرکیم حرطم نآرب
 یلبق كيتنامور راثآ زا «ژادتا

 زادناراب»لنمیئاهملیفزا «؟هتراک 3

 هلصاف ؟دزیحیمربژور و <دولآهم

 زا <لوردنا ثلار» كيزوم هک راد
 «زماری» یاهدمعن

 + هنرک > رابا ناتامرپق

 اههدناهکدنتسهینااوجوتو ناناوچج "

 ردقنیمهیلکروطیو

 یهاک 1 هادنا نیا 1 نم اف هک

 دزیگتازم نو نارتک روم مهقو

 دتنشزوا او
 شیوخ ششوک نم

 ملایم

 : لامیئول
 ارهلاس منیوتسبناوج نیا

 شیپ 2 وربه

 یئادرگ راک

 ؛دوخللمفنیتسخناب یو ؛ دنسانشیم

 هزیاج «هاگلتق یاربروسناسآ»

 تسدبار<لولدیئولفورعمو دارزب

 هدعهلاسره هک هزیاج نیا دروآ

 دیدج بکم <توسک

 نابیوسنارف نادنمرتهزا یدایز
 هب الومعم ؛ دنزودیم دیما مچ

 - راک ۰ هقباسایو برجمنادرگ راک

 دوخ یرنه تلاسا هک ینانادرک

 دناهدرک تیبثتوهدناسرروپظ,البف ار

 یصمجم یوگ نخس « دوشیم اطعا

 هب ار هزیاج نیا هتشذگ لاس هک

 :هک داد حیشوق ؛درپس «لامیئرا»

 مکرر یمن اع لاسما

 واكسیرا تروصب ار <كولو» هریاج
 «میهدب ساتشان نادرگر اکكيب رامق

 تئرجامبهک تسواملیف نیتسخت نیا

 هک دهدیم ناثیمطاو

 .میشاب هتشاددیما مچ

 ًامخشهکنآ زالبق «لامیئول»

 یو هدنیآ هب

 »هسنارف یامتیس رد

 رتفاد یاهئاخف و دنس

 پرل رهو

 و ژاب آ رهن اف و دن

 یاهج هب جراف هب ممتج

 و هیذج ایند كب ن
 یابیلیف رد 2 :

 نچ كي ماهدرک یعس نمزبن مدوخ
 لحمردناسنا هک ار یاهتفهن ی

 3 ءروطب دیعب ءایشا واع

 دب ناجن دنکیم

 رصخشم تكاساب

 تسادوهشم شیاهراک رد هک یلالقتسا

 < وژنا رف» هب

 نایزریسب و لبسادنمرثه كي نا وتعب دهاوخ او تک رحبار اهیچروسناس

 هد رک هیکق دوشیم ۱ تشاد

 میرم شک
 1 :ورنارفژرژ

 : ۱ - هلاسحنپ ,لهچ یو ژنارف»

 ۱ ل ۳ یرفنینپءورگ نیاوطع نی رتنسمهک
 رد ار دوخرابتعا و ترهش - تسا

 (دنتسم)یرتناموک دیاهملیف هنیمز

 کندو آ تسلج

 نوخ:لیبقزا وا هاتوک یاهملیف

 ۱۹۵هرامشسمج لاس نیتسخت و نارامیبلته « تاناریح

 سس هم 0
 نیدموزایتما هدنراد هک دنتسه یراث | نیرتبب هلمجزا بش

 نایتسلا۴ رو رباب
 رافنربز

 دن زروب كمايد

 ربخآ هلاس دنچ نیارد امئیسرنه
 تسا هتشاد هضرع ناتسودرنه هب

 حالطساب ,و لی وطو لماکملیف نیلوا

 راویدرب رس» نادرک راکنیایتعاسود
 كي رد رتعیب نآ ثداوح هک تسا

 ملیفناتساد. درذگیم هناخ هنا وید

 هدشذخ[«نزاب هوره> نامر كيزا

 یاهیرامیب درک شعباقو هک تسا

 رد؛دنزیمرود نونج مافاو یئاور

 روماو یگناوید هلئسم هب ملیف نیا
 یدیدج الماکیقلتءوجنا ی ناکناوید

 رایسب زین تقیقح هب لاجنعرد هک

 تسی رانس«هدشهتخادرپ تسا كي دن

 ملیفرددوخ یک ومربب ناز ؛ملیف
 افیاار یاهدمعشقن

 ادفتسم یاهملیفرد < وژنارف رو>

 هضره یئابیز زا یئاهحرط دوخ

۸ 

 پاج

 نجترازو هارراهچ



 ماعق ینف زع اه و۵ رث مع
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 زا و مدناوخ اب

 لماک تحا زدسأب نادر ۹4۹

 ار هشیپ رتهراو
 ره وخ

 هتخار رایسب دندوب دار
 *دش ی

 یا رتعا نک اسب ادیپا
 ی

 ًةمهزاو 6 رادیم زا ربا. ناعیا
 دوخ تیثیحب

 تسن مراد اضافدندنی
 دتش انتعایب ع عوضومنا

 اهن آ تفارش دنهدنهزاجاو

 رارق یدا رفا زواحت 0
 «دارآ ار هک وری

 .دنناوخیم راب ودنبیبو

 یتاماآ صوصخ رد ام)

 تساد زآ و نمد در دشتورروز

 مرادیدایزینتفک بلاطم ًاعلب

 تسشنیا طتف هملک دنچرد یاهسالخ

 نیزع یاقآ >. هک

 فا

 هلاو؛تساغورو +

 دیئامرقب | رچدیفوکرم#) تساغورد
 1ب منک ضرعات

 :نم یصوصخ یگ دن زدرومرد

 هک دیتشاد وابطا یبلاطم
 یحطعس یلیخامش تاعالطا دناسریم
 دبرادن ربخ. تانایرج هک زاوتسا

 هکیماکنهزا تسنیا تقیقح
 - دندروآ رد مقباسرهوش دفمب ارم
 جاودزانناو متشادن هفالع یوب نم

 ات -تفرک تروص نملیامت مغریلع
 اژور نمراک؛رما لیاوارد هک اجنآ
 «دوب یرازو هیرک بش

 ؛تشا دیدی راهسپ قالخا مرهوش

 كدئاب ودوب یبصعو وخدنت هداملافرف
 تخادنایممارگرزب یاهاوعد یثهنام
 یکدوک رطاضپ نم فمولاعم

 لمحت ارزیچهمه متشاد یوزا

 .مدزیمن مدو #د

 هک ی ماگنه ات نایرج دی

 رتانت ةنحممیاپ - شووخرطب

 عقوم نآ زا و تشاد همادا دز
 دید نم یک دنز رد نما

 نسب عاستخا هتحس در

 تجارانعفر دناوتیم د دنامهف
 یاب

ِ ۳ ۹ 
 هرخااب هکیماکنهات مدرگیم

 دشغقاو نامتیبقالط
 مدش رضاح نم

 مدتژرف ندیدب رامکب یثهتفه دهد

 یاضاقت نا اب وا المع اما - مور

 هک دیسریئاجب راک هدرک تقلاخم نم

 منیس ار ماهچب متساوخیم رابرع

 و مژادرپب واب لوپ یقلبم تیابیم
 تصدرد نونک |هک ی ئاهدیسر قباطم

 ینایمزا هتک تفس فر میاد
 تفرک نما ناموترا ره هب كيدزن

 سرخآ ودهدمتاشن ار هچب طقف ات
 ناتسرف هاشتامرکب ار وا یلکب مع

 رخید و دوشتحار المأک ملایخ ات
 * مری زا شزازس

 اءرا دابدوب هتفک نمی هک زورکی

 وا تشونرس و هچبب مجار ات مور
 ضجس,؛می ریگب میمصتو مینک تبحع
 دژ دایرفممش شقاطا دراو هکنآ

 هچنم ناجا * **هکنزنوریبورب#

 وت اب مهاوخیمث_رگید ؛ یهاوخیم
 یتقرک قالط مک دیدجت ار یک دنز
 < ؛ورب

 نارهتكنهرفزورنآ نمجا رم
 ناتدوخ - دنووبارجام نیا دهاش

 تیه اوپ | تعاد

 نم دیشابنئءطم -ریخایلسص
 مشابءدنمرش هک ماهدرکتیفا

 هک دیشابهتشاو ناتیمطالاحن

 مرادنیرادافوو تابئابمتسح نولتم

 هنکیم تباش هدنیآ هک ت سایفرح
 دو دن یحیحسینآ با

 :مشزرا صوصخ رد اما

 رد توانق هک تسا نیا رتپب
 رلذگ اومد رم هدیم ًاسار ار هرومتنا

 دیهدمزاجا اهنت- ميوگنچيهو منک
 ماهدرگناعدا هاگچیه نم هک میوکب

 نیرتهب « متسه ناربا نرولایفوس
 ءزاتس ةلجمرد هک ت شا مه شلیلد

 نم هک مدادیبک ] عقومتامه «امنیس
 < ناریا نرولایفوسیعدم
 رک

 تلخ :نازگید کا لانح

 یهانکن م ایآ دیاهدیشخب نمبیباقلا
 ؛ ماهدرک

 زیپ مرنه صوصخ ردو
 - مينکی م توکس ًاتلطم

 رک كی ناونعب < ناک و د يرام»زا
 هکیلاحرد دیدرب مسا نم شزرایب
 ییپ نامهرد لطمدا رفاژا یرایب

 نینچمه  دنآ هدیدنسپ ارم یژاب

 قدوب

9 

 ۰۰۰ هفایقیب رتموحعم

 «درا ویهنازوس) ةرهچ

 یکابپو
 دو میلاح رسا رضرید دخ رصحو .دحیب

 شن متقم و بودحم هاگنیتسش

 یساخثفالعو قشع ع ونک دوخ رب و
 دنکیم سح واب

 __س نیرتمادنا شوخ

 یاهملیع تیز
 رد مرفک زا تسا یعافد دوخب دوخنم

 مدرملابقتسا ءوحت

 ار کزیچ اهنت یرنهیاههنیمز

 مراگنا هدیدانمناوتیمن هک
 تست نم یسانشان قح عوشوم

 تسا تاعوطمب

 رد هک ميوگمحب رسیلیخ دیاب
 ک ءایتشا یطبورومشیا

 و تاعوطس تب بیم
 ءمللاق یئهزادناین مارتحا ناراکت

 : متادیم ایتآ دوخ هکلی

 - قحریغنم هک دنتسهیئهدع اهتنم
 تترو ایمباصبییولیرنه ار دوخ

 یزاب ناکشیپرتع تایثبحام ًامئادو
 هک

 یور هجوچیپب «دعنیا اب نم

 قاقنا هکی عوشومرهو موادت قفاوم
 هتسو نیاب طوبرم دشاب هداتفا

 تسا

 | نویدم ار

 « رصتخمتاضا دسنیا مرا #۷

 ۰ هشابودزکن شوراریهبم تاکن همع



 تساهدروآت سدب یئاهبنارک زئاوج فلتحم یاهلاویتسفزا هک یراکهاش

 نشح حرم

 وا یتیزذم نادرگ راک نرتدنمرنهو نیرتگ رزیرثآ

 زیرادنم را
 «سئاف» مش دنم ده شر دن

 دو

 ودا روج یناک

 یکیزگمدوپ دم وراتس

 ی

 راوسهردنآ
 نماد فق رم هاش رله از اس

 ۱ ۲ هلیفرو هم یماهس تک رش»



 ر ار ام تار

 یا ؟ضرپ
 ناک دنناوخهماننداتسرفی

 دیا هدومرف .فطل هک دمبلا
 یخرهاش هناو رپ هزیشود ی ۳۳۳-۹

 د یزارک تانیبو پره تاب فا ستاد
 یزاب مه ابریز < یاههار » یرس یعیدب لوسر یاق"[

 ةرامشدنچناونیکنرسکع : تندر
 هیگنو

 یدنمر نه رد؛دوبهدشهابتشا

 میرادئدیدرتو كشردص هوا

 لاس۲ شیرتید نیلرام -

 !امش تبحم نابرق ..دراد
 دع یاقآ یداب ۲ لیل

 باوج ار امش نیشتآ و مرک مالس رود رایسب ةلصافژا مهوکخساپ

 ۱ دهیم
 تک رش یژونوتسوف و یدالو انیرام « «تخسنوجا ملیفرد - ۱

 ء تنش
 اچنوچدررادقحامشتسو دهکنی|لثم زی رعههنناوخ - ۲

 1 تسا .داوضیاب
 كاکجیهدرفل آ «كرویویئرد لامسا> ناتسادژا ایآ دیاهتشون- ۳

 رگم ... میتّرن مه ار شفرح اللصا تسارتپب ب هن ای تسا هتخاس یملیف
 , ظفاح ادخ + هدش هئاوید هدرکنیادخ كاکچیه

 یلبوط میها ربا یاقآ

 روخلد دایز س میهدیم باوج اجنیا رد اجکی ار امش همان ود

 نیلپاجیلراچ

 ,دنکیمت یزاب یملیفرد العف یرفعج داتسا - ۱
 ( دین ) یلوفا سکام رثآ < یانشان نزکی اما ۵ مایف -

 هدینک کفرتشیبآ یودق ! دیاهدومرف هابتشاوگخساپ هرومرد ۳ ً

 .دایزیلاع فطل . . ؛دیاهدروآ سناش دیتخانعن ار وارک | هژاک

 یئانصردان یاقآ

 :(میوشبتحارات هکشیا نودب هتبلا )امش تالاوئس باوج مهنیا

 و پوکساسنیس یرادربملیف صومخرد_هتشذگ یاههرامشرب-۱
 هدنیآ رد:مياهتشون یعماج بلاطم :دننکبم یریمآ كئرار ملیف كيرولج

 ۱ .درک میهاوخرارکت مهزاب

 .تیسیوتب همات سراپ رتائتسرد آ هب یرفمجیاقآیارب-۲
 دنهدیم شیابهنا و یسمور یاهملیفاهامنیسهک ابت ۳ _ِ هر /

 نا ریابیوروشلوصحم یابملیف مک ردفقنیا |رچ دیاهتش ۱

 بدیامتسرب اضزا لاو .تسیب؛لاوس كيرد امش مناخ هلااشام
 یایژ اش .تتجرم 4 ميههيمن ,باوج او ناتموسلاونسنیارب اب

 هب زور هدا زآ هزیشود
 یسک دیئامرفیمیفن سکش

 ۱ دیادش ام «محازم» امش
 هلاسووو" تسیبنیدزمیج - ۱

 دش عفو
 نبدزمیجیگنریع پاچ

 .مشچب اولیئوماس انایناتو
 سکع 1 ی ات

 دلجیور ار نوبتبویلیسیربسیولا
 ناشدوخ ابثآ رخآ « ميزادنایمن

 !دنتفایب دلج یور دنرادنلیم

 یدیشمج رغصا ی لع یاقآ
 (هاشنامرک )

 امش ,تسرا ودیما مه وکشساپ
 رظتنم , دیشاب مرخو شوخ هشیمه

 ژا ,میتسه امشرثپپ_یاهسکع دورو
 هوالعیز|دنمرآ وردپ :هتشذگ اهنیا

 یرگید یاهملیقرد «حتافا ملیفرب

 ام باساوت - یردپان هس :لثم
 نبرتکچوک- نابد - میووبهناگیب
 و .تسا هدرک ی زاب یّیلقترالدو یغای
 وب بحاص (دیفق) زواپ نوریات هژین

 + تسا نایراتو انیموع یاهمانبدنزرف
 امش طفاحادخ

 یوسومیضت رم یاقآ
 (نامیلس دجسم]

 ینادرکر تب «هایسلک 3 -
 سک و ف یویدوتسا یا رب یواناهیرنه
 .دوب هذش هیهتمتسب نرف

 نک زنش ناکیا هراچیو - ۲
 مچیم تربار اب<نایچراتش» ملیفرد

۱ 

 . تسا هدرک یزاب

 دانهد رفصا یاقآ

 یا هدنناوخ زا یکی نوچ

 ء دیتسع هلجم قوذ اب و یکشیمح

 كيا روقیلمات گدئا نودب نیاربانم
 او دوخ < شسیبرآ > یکع هملض
 یرامخژا هک د یراو لاسرا نامیارب
 ۲ ,موتسه رظطتنم ۱ میتآ رب

 . ییارض زیورب یاقآ
 اوخرو هرامش تمیق

 : تسادقن هجو لایر

 اب هیناثءو> ملیف

 هدشیآ ودژورنلوم .یامتیس ار
 1 كب ملیفنبا.داد دهاوخ



 طه
۱ ۱ 

 أ دن یذدوزن

 ره رس 2

 یئایلاتیا یقشع و یدعک یاهملف نیرتبسچپلد زا

 رگبوش] یابیز
 تسکش دهاوخ تختیاپ رد ار شو رف یروگ ر نیقی هب هک یملیف

 سس
 : بوبحم و فورعم ةشيپرنه ود لا رتشاب ح 3

 سرودانیاد 2
 نمساگ ویروتیو

 یتایلاتیا دنم رنه شیپ رنه ودو

 یرلا هاکنا رف

 اکیاتس

 یی پکس امنیم

 نرفته اوج



 هبه هجوت هکدنه یامنیس یاه راک هاش زا یکی

 هرگدهاوخ بلج ار

] 

 3۳ 4 6 وا دا رج وام ان و 3 جد

 3 ٩32 دلت وا و و دز عدم ی بد و وا دب

 ره کليوزن هدنیآ رد نیشنلد و جتیهم ملیف نیا

 دوشیم هدر اذ؟ شیامن ك ر زبیاهامنیس

 تخم
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 ی شزاج نیگرو ترا .سازکفوق سالکاددرگ

 نا



 سم هم

 ۱ رم
 ۱ یاهامنیس راه بش

 مک

 دمآ امنسهدرپیوزبلاس یفام راهی اس طظتز] پت دم زا سپهرح الا
 زا رثللجم ,«هتخر دایرب» زا وئرتو بم « «باش ] رد ۰ لادج» زا رتاریگ, يفاتساد

 یستافهژارترو ]ناجیه یرثاو«هلیلدو نوحه اسد

 یگنرد
 تب هام ت ُأ

 یعتراف هژب ود شک » زتتخ« و ه اه
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 7۳ : امتیس ملاع كلرزبو بوبحم هشیپ رنههس كلا رتشاب

 ناگیاهراچیردرا و یهنآزز وس-رواپنوریا
 «ملیفرو هم یماهس تکرش»







 0 نم

 4 کاپ 1 دام
 1 زاد هدننک یاب ۱ نایب ابا ]سکلا طسوت یسرافب هدش هلبود ی



۱0۳۹-۰-۰ 

 یاقآ هبار هدراو تبیصم رلال ي ۱ ااه؟ اب 1
 1 و مر تا« راد اتیملعا رهج ونم ُ

 نی وت و تدام-و رمعیاقب مي وگیم تیلسن
 ار زانسماحا ۵ رتحه هداولاخ دارثا رباس

 مب دنم و ز رآ

 ر
 رب .تسا ناغخرد

 تسا طسوتم ز میالم

 5 او
 دیساخ کت ِ یعیبط راغانم * دراد

 و هسنارف پلآ نهاد نیگنا لد و

 تب حسی
 ات ات

 یفثم لو اب

 دی زر

 «یرو .پ»

 الات بو.حم اب ده تش

 ایلاتیارد یسراف نابزب هلن ود

 ملیفلاتس روش - نارهت :هدننک عب زوت

 تخاس هلجم یکشمد یگنر یاهروا رگ

 " یک یزاسروارت

 ۱۹۵ هرامن



 9 قسم ترا هنمانرم

 _ِه :2 نارا رقه و نت رب نب ریس زا رگید یکم 1 ی و

 و ومو و جج وو

 یوم رم و وچ وب وب و دا دا رو

 رام وب و را و وام

 وام رم و و رک

 دی)هدرکن هدهاشم امنیس ةدرپ یورار یباذج ناتساد نینچ
 _ص

 گاز 1 متفگ هلب ۱ نر پیکس

 : امش فورعمد بوبحم ناگشیپرنه لا رتشاب

 : یرگ سرولح - لاکاب نرول - كي کروکبرگ,



 وا یکی طقف هک هدشرک ۱

 هقیاسمنیا) .دینک هدافتسا ام زئاج

 , (دشابیم هزئاج5 یا راد ًادتسا

 بیجع نز
 وا هچیزایو نز -
 زا ءوومن تک ر شرگیدکب قافتاب مایف مادکر دو تسیچ ناشمان هشيپ رنه هسابا ۱

/ 
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 5 ی 9 ق تیلیرم بش همین زا دعب تد جاسم رذد راه>

 دن رب هوخ ه ره و طیشک

 ,یاتقا ءارب تعخوب ۱ 5 ی : ۳

 ولج < وب یلام2 ناب ابخ

 هکیلاحرد

 هم هلصافالب مدوب ءدش
 ب,رابکیو متشادپگن نابایخرانک |
 یدیذش ناکتاسش نو منهذزاهک یرکف
 مدشنانآ ءوس روظنمهجوتمو مدروخ
 ردرفیش قباس مناخ هکنیاب ِ

 موالمب و دوب نیلیرم مناخ ل
 یباسحءدرخ ورنوم 0
 رفیشا رچمدش هجوتم 4 تشاد

 ات و 1 0
 مک تحت مهایآ ی

 اب تسا , امهیم اب هتفه
 «مرادیمهمراک بشم > تفل یم و دادرس یدنلب هدنخوا یلو رمثم دنچ مه اپمشیضعب و ده دیم ینامهیم درک مرق
 یعشو اب و دندش هدایپ لیبم «مرادبشما هک یمپمراکیارب نادر شدوخ یاههتت اه 0 ك زا اپنا عقوم نیمه رد ۳ ءاممشه بش افاقتا !دنزیم ۳

 نور نم روهرا لودمیوسب کوک
 و هفرالاب ینهآ هدرنزا

 كيدزنهک الاحو مادیعک هخةناهزور نامبیم هدزاود تعاس
 اوررا لزرنمیسوصخنامتراپ | یوسب ۹ توعد 4لاه2 فورعمراس بشنامه ِك رناب میاج تسمه نآ ماجنا تعاس ۳ ناتسود زا رقن دتچ نوچ

 لخاد زاار نامتخاس نیا ۰ دندش و زا« دنکیمهفاضا یکنارف سپ دوب هداد لوق وا دندوب هدرک
 9 ا مرود لا یا ی تیم ۲
 زا دعب مین تعاس ات دما دهاوخ

 کسر | رمهکآ متیعشت

 ,دراد یدورورد دنچ عاب ن
 شوها رفار ردوخ هقیقد دنچ نم ۳ شا ی ته هال

 مدمآ دونب هزایکیاما مدوب هدرک ریش یلو «..منک كمك و تب مرضاح لیبموتازارابنیا یولجرد شهمین



 كن ا رف هب «رفیشلاه» ناتسود زا نتدنج سفت س

 هلدح واب اهنآ زا یکی یتح و دزورک نیهوت < |رتافیم
 یعنارث زا و دندش ریگتهد سیاپ طدوت هک دومآمه

 دن درک یهاوخ رذع

 , مهب زا ور وم نیاب رامو رلیم روت رآ

 یدک وا یا ب4 کان ,طخ
 2 تك 4



۰ : ۲ ۷ ۲ 

 لو

 یویزب

 امنیس ملا ناد واچ راکهاش
 نرباژ یئاهنیس رثآ نیرتیلاع

 ۳ زور هناتسا

 » یگند (

 ۱۹۵6 ناکیللملانب لا ریسذ لوا هزیاج هدئرب

 اکیرما رد ۱۹96 راکسا هراس هدزرب

 دلا رتشاب

 وا زیااتاگ امای . ویک وکیشام ور زاک | راگ زام


